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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
 قبالًکه -تعلم قرآن  چونکنند می هاآنیب به شود و ترغقرآن و تفسیر قرآن را شامل میادله عامه تعلیم مفاد 

اي آوردیم که است و قاعده تعلم هم مشمول رجحان ابلکه تعلم معنا و محتو ،فقط تعلم ظاهر نیست -بحث کردیم

مبنایی است که آن قاعده در اینجا شامل  کینیا است،مستحب  همآنتعلیم  ،استحباب داردم همه علومی که تعل

  .شودمی

 نظراستاد
ن رجحان تعلم آ آنچه است و قاعده رجحان تعلیمبه این دلیل که شوند می این ادله شامل محتوا آیدنظر میبه 

تعلیم آن براي کسانی که  ،هر چه تعلم آن براي دیگران واجب یا مستحب است ،استحباب دارد همآنتعلیم دارد 

 .اما مستحب است ،اي نیستمالزمه همآنآگاهی به آن علم دارند مستحب است در وجوب 

 آید؛آن قاعده اینجا می ،داردود وج ايهبین رجحان تعلم هر علمی با استحباب تعلیم براي هر معلمی مالزم

 شدهادله بحث
 -که روایات آن را بحث کردیم- تعلیم الخیر و الهدي گویدبه صورت خاص به عناوینی اشاره کردیم که می

کند که اي که داللت بر رجحان نشر علم مییا ادله گوید ابواب خیر و هدایت را به دیگران باز بکنیدکه میاي دلها

اي که داللت بر تعظیم و ي قرآن است و ادلهامفاد و محتو طورنیهمعلم نشر آشنایی با قرآن و  قدر متیقن نشر

ممنوع باشند باید  هاآن کنند که وقتی محجوریتاي که ممنوعیت محجوریت قرآن میادله یاکنند تکریم قرآن می

 ) که2(جمعه/ »عَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀَیُ«آیه  طورنیهمفراگیري آن رواج یابد و مردم با مضمون آن آشنا شوند و 

آیاتی که در  سیاقشوند و آمده شامل مفاد و مضمون می هاآنترید این آیه و چند آیه دیگري که تعبیر کتاب در بی

 .نیست ریپذامکان دایت دیگران است و این هدایت بدون تعلیم محتواسوره جمعه آمده ه
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 رجحان تعلیم قرآن و محتواي آن نکته اول:
 ي قرآن برساند تا اینجا ادله عمومی بود واتوانند ما را به رجحان و استحباب تعلیم قرآن و محتوهمه این ادله می

در تفسیر و آشنایی با ها این یعنی ظهور، ردیگینمو فقط ظاهر قرآن را  ردیگیبرمتعلیم مفاد قرآن را در  قطعاً ها این

باشد که  وسیع قدرآنرساند غیر از مواردي که عدم آشنایی جامعه همه استحباب را می و ن بیشتر استمفاد قرآ

بیرون  مطلق حدي که از محجوریتتا و تعلیم قرآن نیز الزم است  آنجا فراگیري بعاًصدق محجوریت بکند که ط

 بیاید.

 نکته دوم: شمول وعدم شمول محتوا
الفاظ  که آموزش ظاهر و طورهمانطبق این ادله  -شودم اینجا تکرار میعین مطلبی که در بحث کلی گفتی-

شوند از جهت دیگر این ادله در شامل می و تفسیر قرآن را هم آموزش محتويها این همه ،شودقرآن ثابت می

رساند اینجا هم اگر ترك تعلیم صدق محجوریت مورد وجوب را می 4-3ساند اما در رمواردي استحباب را می

با مضمون قرآن آشنا نیست اگر کوتاهی کند و  کسچیهاگر کسی در یک جاي بزرگی برود که  مثالً ،بکند را قرآن

 ر کرده و ممکن است که اهانت بهوحجمیعنی قرآن را  ،کندمی قرآن صدق محجوریت ،مفاهیم قرآن را آموزش ندهد

آنجایی که در حد ترك تعلیم یا تعلم به حد صدق اهانت یا محجوریت نرسد، تعلیم مستحب است  قرآن تلقی شود.

 شود.وقتی به این حد برسد به دلیل حرمت اهانت و حرمت محجوریت قرآن در درجات ممتاز تعلیم واجب می

، قرآن را به دیگران بیاموز ازجملهر گوید ابواب خیچون ادله عامه می اطالق روایات خاصه مییبگوممکن است 

ادعاي ما این  -که بحث کردیم-ویژه غیر از ادله عام و مطلق روایات خاصی داشتیم  طوربهاما در خصوص قرآن 

شود در حد کلی استحباب است در موارد خاص حالت وجوب پیدا شامل محتوا و مضمون می که است که ادله مطلق

روایات است و روایات هم اطالق دارد مثالً  آیات،آن گفتیم و ادله خاصه عالوه بر کند مثل آنچه در ظاهر قرمی

خیرکم من قراء «گفت و یکی دو مورد در روایات عامه داشتیم که می 1»خِیَارُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ«روایت 

یا آموزش  دیگران را به خواندن آن ترغیب بکند قرآن را بخواند و ،شودشامل محتوي نمیها این» القرآن و اقراء

  گیرد.اقرأ همه را میبدهد 

 .167، ص: 6وسائل الشیعۀ، ج - 1
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مطلق گوید تعلم و علم این روایات خاص به تعلم ظاهر قرآن است اما روایاتی می روایاتی که قراء و اقراء دارد

اي براي تخصیص به ظاهر وجود ندارد چه شود و هم مفاهیم و قرینههم شامل آموزش ظاهر می که تعلیم قرآناست 

منابع خاصه که روایات منابع عامه در جلد اول کنز العمال بود و گاهی قرائنی هست که  و چه منابع عامه روایات

اما روایات زیادي وجود  ري استیکی دو روایت قرأه و أقرأه که ظهور آن در قرائت ظاه کندداللت بر اطالق می

 کنمینمفکر  3»عَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُخِیَارُکُمْ مَنْ تَ« 2»خَیْرُکُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَه«دارد که علم و تعلم دارد یا 

جایی که دارد کند مثالً میه داللت بر اطالق ها پیدا بشود. گاهی قرائنی دارد کوجهی براي اختصاص به ظاهر در این

تعلم «آورد متوقف بر این است که معنا را بداند و وقتی عمل را می» من تعلم القرآن و علمه و عمل بما فیه اال«

اطالق دارد بلکه گاهی قرائنی وجود دارد که مفاد و مضمون را هم شامل  پس »القرآن و علمه و اخذ بما فیه

 .شودمی

 نتیجه بحث 
 و هممضمون شمول دارد  مفاد وساند نسبت به راي که رجحان تعلیم کتاب را میهم عناوین عامه نبنابرای

قرائت طور که شود که هماناین میاي که در تعلیم خود قرآن آمده اطالق دارد و نتیجه خاصه و روایات عناوین

شود اال در مواردي که مستحب می تعلیم مفاد و مضمون قرآن هم -اال در یکی دو مورد-قرآن مستحب بود ظاهري 

گفتیم در مانند بحث قبلی که راجع به عینیت و کفائیت می؛ شودمی محجوریت یا اهانت بکند که آنجا واجب صدق

 .شودهم جاري می مورد مفاد و محتوا

 بودن تعلیم نکته سوم: ذودرجات 
ذو درجات و مراتب است چون  طبعاً گیردمیا ر هم ظاهر و هم محتوا مییگویمتعلیم کتاب که  کهنیانکته دیگر 

یعنی تعلیم قرآن  ردیگیبرمرا در  جات و مراتب است و این همه درجاتدر دارايدر خود قرآن آمده که فهم قرآن 

نرسد در  هاحرفو به تفسیر رأي و این  مستحب است البته تا آنجایی که میسر است و مجاز هستیم در جمیع مراتب

مجاز تعلیم همه مراتب قرآن مستحب است از تعلیم ظاهر گرفته تا تعلیم محسنات ظاهري  و مراتب هاچهارچوب

 .235، ص: 4مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج - 2
 .323ص: ، همان - 3
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آنچه در روایات متعدد مستحب  تعلم درواقع ،تالوت ظاهري قرآن هم آدابی دارد تا به تعلیم محتوي برسد کهقرآن 

تا آنجایی که در حد تعلیم و  درجات با جمیع مراتب وتالوت درستی داشته باشد و  اینکه است و شده، خود قرائت

 رسد.مستحب است اال در مواردي که به حد وجوب می اینهاتعلیم  و د تعلممعانی آن را بفهمتعلم و فهم بشري است 

 ...؟:سؤال

چون آیاتی  ،اي که به حد تفسیر نرسدگیرد چه توضیحات اولیهدرجات را می محتوي یعنی تفسیر اصالً جواب:

صادق باشد  هاآنعنوان تفسیر بر  معلوم نیست که ،باشد به حدي که فقط در حد ترجمه لغت باشد که خیلی واضح

دارد اما ترجمه را تفسیر  را کاربرد هر دو کند واژه تفسیرصدق تفسیر می ،یک مقدار که ابهام بیشتري پیدا کند

درجات اولیه را تفسیر لی بگویند و ممکن است تفسیر را پیدا بکندمعناي لغت  و گویند اینکه مراجعه کندنمی

 ترکینزدا به قرآن آموزشی که انسان ر هر نوع مییگویمگویند اما براي ما اصطالحات اولیه خیلی مهم نیست ما نمی

 ،و چه آشنائی با مضمون آیات تا به درجات عالیه برسد بکند چه قرائت و چه تحسین القرائۀ و چه تجوید القرائۀ

هم جهت سوم در ذیل مباحث  این .کندالبته اصل حالت رجحان است اال در موارد خاص که حالت وجوب پیدا می

 .بود

داللت بر رجحان تعلیم کتاب را  کهیلی دالدادیم و آید بهتر بود جهت ثالثه را جهت اول قرار میبه نظر می

هم  یا اینکهشود امل تعلیم مضامین هم میست یا شدادیم که فقط اشاره به ظاهر ارساند اولین بحث قرار میمی

گیرد و بعد جهات دیگر را بحث تفسیر و توضیح را در بر مید و هم قرائت و هم تحسین قرائت و شوشامل ظاهر می

 د.کنیم چون جهات دیگر بحث در هر دو شمول دار

 بندي بحثجمع
بود و یکی درباره  نسبت به محتواطالق ادله این سه جهت بود که تا حاال بحث شد که یکی درباره شمول ا

که تعلیم علوم واجب و مستحب  مییبگواست  مناسبیعنی  .وجوب و استحباب بود و یکی هم عینیت و کفائیت بود

تعلیم کتاب  مباحث این قاعده کلی است و بعد وارد موارد خاص شدیم که اولین مورد به عنوان محور .راجح است

 ذکر کردیم و بعد از بیان ادله باید به این سه جهت پرداخته شود. را تعلیم کتاب بود ادله عام و خاص

 گیرد هم باطن؛این ادله هم ظاهر را می -1

 رساند جز در چند مورد که وجوب است؛استحباب را می -2
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بلکه کفائی است اال در موارد خاصی که با بحث تفصیلی  ،با تفاصیلی که داشت عینی نیست ادله داللت این -3

 کرد.که داشتیم، حالت عینی پیدا می

 ؟...سؤال:

وارد شده و االن اهمیت دارد که موضع اي زهدر حو ايیژهجواب: االن بحث تعلیم است ممکن است با عناوین و

ي خاص هاحالتدر مقام تعلیم بر بیاید که آن روشن شود و بفهمد و ممکن است توقف کامل بر تعلیم داشته باشد و 

 است.

 نفسیت و غیریت رجحان تعلیم  :جهت رابعه
قرآن و یا معنا و مضمون قرآن  ظاهر اگر در جایی به فرا گیري .نفسیت و غیریت رجحان تعلیم است هجهت رابع

 نا و مضمون قرآن رجحان دارد.مع قرائت قرآن یا تعلم مفاد و گوید تعلم؛ میامر کرده در این امر دو احتمال است

مقدمه ما را امر  یعنی به عنوان یک ،ود این است که این امر غیري است یا نفسیشالی که در اینجا مطرح میسؤ

ون فراگیري ظاهري مقدمه براي فهم معنوي است و فهم معنوي و مفاد و مضمون مقدمه براي کمال چ کند؟به این می

 کند.ا را به این مقدمات امر میدر تعلم) که ماینجا (ه اقدام عملی است مقدم است شخصیت یا عمل خارجی

شوند امر چون تکالیف به تکالیف نفسی و غیري تقسیم می ؟این است که این امر مقدمی است یا امر نفسی سؤال

 المقدمه امر نفسی است؛امر به ذيبه مقدمه امر غیري است و 

 فرق غیري و نفسی 
ولی واجب  ،واجب مقدمی یا واجب غیري ثواب و عقاب مستقل ندارد ،هم مشخص استفرق غیري و نفسی 

شود در مثال مشهوري وقت براي مقدمات ثواب و عقاب جداگانه تعیین نمیهیچ .نفسی ثواب و عقاب مستقل دارد

 باال رفتن از آن بان وپیدا کردن نرد، آیندبشمار میواجب عقلی  ، همه مقدماتکندکه وقتی باالي بام بودن را امر می

 شود.می واجب ،گیردهمه مقدماتی که در سلسله امر نفسی قرار می و

 نظرات موجود در وجوب
 واجب عقلی است و وجوب شرعی ندارد؛فقط  -1

 وجوب شرعی مقدمی دارد. -2
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 نظر مختار
ه وجوب شرعی حتی قائلین ب کسچیهچون  ،کندما چه وجوب شرعی مقدمه را بپذیریم و چه نپذیریم فرقی نمی

 .شوددر جاي دیگري ظاهر می آن بلکه ثمره ،قائل به این نیستند که ثواب و عقاب مستقل دارد ،مقدمه

ثمرات دیگري بلکه ثمره وجوب شرعی مقدمی این نیست که ثواب مستقل دارد  بیان شده کهدر کفایه االصول 

 .دارد

ولی اگر نفسی باشد با قطع نظر از  ،المقدمه استتابع ذي ثواب و عقاب ،وجوب مقدمی باشدبه هر حال اگر 

مستحب است و با  چه تعلم قرائت و چه تعلم محتواتعلم قرآن  مییگویموقتی  ،مقدمه ثواب و عقاب مستقل دارد

یعنی به حیث اینکه ما را به  ،ال جدي وجود دارد که تعلم و رجحان تعلم مقدمی استسؤ ،ودششرایطی واجب می

جز اینکه ما را به آنجا برساند و اگر به آنجا نرساند چیزي  ،و لذا ثواب مستقلی ندارد رساند رجحان داردعمل ب

 .ثواب و عقاب نفسی است و موضوعیت مستقلی داردیا اینکه  ؟نیست

 آیا رجحان تعلیم نفسی است یا غیري؟
این بحث هست که آیا رجحان تعلیم در تعلیم هم  و خیلی تأثیر دارد.ی است که در تعلم مطرح است الاین سؤ

امري مقدمی است  ،آید که همهبه نظر می گونهنیابر روایت تعلم و علم و عمل  نفسی است یا غیري؟ در ابتدا بنا

 ه عمل برسد.براي اینکه انسان ب

ه اصل در واجب نفسیت تکلیف است ب شود ومی تقسیم نفسی و غیري به در کفایه و اصول مطرح شده که واجب

این یک تقسیم است  .فرق امر نفسی و غیري در این است .االطالق است همان اصالۀکه گفتیم اصل در اینجا  بیانی

امر به  مثالً  ،نفسی است تصویر هم دارد یادر جایی که غیري وضو امر به  ،گوئیم امر یا نفسی است و یا غیريمیکه 

 ؛یکی نفسی است و دیگري غیري ؛دو امر است کهت براي حج و یکی هم امر به خود حج رمساف

 فرق امر نفسی و امر غیري
گوید این را باید انجام دهید چه شما را به جاي دیگري برساند می ،این است که امر نفسی قید ندارد فرق دو امر

به  و آنجا برساند گوید این الزم است یا رجحان دارد به شرط اینکه شما را بهمی ،امر غیري قید دارد ،و چه نرساند

ق االطال اصالۀ ،یک تکلیف یتئعینیت و کفا بین شکدر که  طورهمانپس ان مقدمه آن براي شما رجحان دارد. عنو
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گوید نفسی است در نفسیت و غیریت هم اصالت االطالق می ؛عینی است اال اینکه قرینه بگوید کفائی است گفتیم

 .ببرد که این دلیل یا باید دلیل لبی باشد و یا دلیل لفظی باشد غیریتبه سمت  آن رااي اال اینکه قرینه

 نکته: وجوه امر غیري
 :غیري استامر نکته دیگر اینکه دو وجه در مورد 

 این رجحان یا وجوب عقلی محض دارد؛ دیگویمبرخی . 1

 شرعی است. جحان یا وجوبگویند ربرخی می. 2

 یا استحباب شرعی دارد یا ندارد؟ وجوب ،روي اختالفی که در اصول آمده آیا مقدمه

که بسیاري از محققین در دوران معاصر مثل  ،ائل به این هستند که وجوب یا رجحان شرعی نداردق کسانی

تفصیلی در اصول وجوب و رجحان شرعی ندارد و وجوب و رجحان شرعی محض دارد که  کهمعتقد هستند 

 .براي این گفتیم

دلیل  ان عقلی دارد و رجحان شرعی ندارد،فقط رجح مقدمه باشد که نظریه ایناگر کسی در اصول معتقد به 

یل یک دل ،کنیم که این نفسی است یا غیريکند و ما شک میشود که ما را امر به مقدمه میدیگري پیدا می

 زیرا ،کند آن شرعی باشد و وجوب غیري نباشدشود که اقتضاء میپیدا می همولویال اصالۀ بنا بردیگري هم 

غیري باشد یک حکم عقلی است و امري که شارع آن  روي این مبنا امري که براي تعلم قرائت قرآن آمده اگر

این است که ارشادي در تکالیف گوید اصل المولویه می ۀولی اصال ،شودمی به حکم عقل کرده ارشادرا بیان 

 این نفسی است و غیري نیست. مییبگوند که کلذا اصالت المولویه در اینجا اقتضاء می؛ نیست و مولوي است

 بودن تعلم قرآنادله نفسی
 وحد نفسه داراي ارزش  فی یک امر نفسی است و تعلم قرآن چه تعلم ظاهر و چه تعلم مضمون آن به دو دلیل

 ؛به جاهاي دیگر برسد یا نرسد با قطع نظر از اینکه استثواب 

کرد که هر امري االطالق اقتضاء می مثل اینکه اصالۀ ،فسی باشدر امري نکند هاالطالق که اقتضاء می اصالۀ -1

امر  ،به عنوان مقدمه غیراینکه نه  ،هر تکلیفی موضوعیت دارد خودکند که می عینی باشد اینجا هم اقتضاء

 .باشد شده
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 اصالۀشود و لوي نیست و ارشادي میدیگر شرعی و مو ،این امر غیري باشدرجحان  دلیل دوم این که اگر -2

چون اصالۀ المولویه کند و مولویتی را ایجاد می ارشاد نیست و خود آنگوید که اصل در اوامر یه میوالمول

 .گوید که این شرعی است و شرعی که باشد غیري نیستالمولویه می اصالۀ ،داریم

 ؟...سؤال:

ي فکرروشني هابحثناي دهیم حدود بیست قاعده بنیادي دارد که مبجواب: اجتهادهایی که ما انجام می

در لسان فقها و  ختهیوگرجستهقواعد بنیادي آن اصالۀ المولویه است که  نیترمهمامروز هم هست یکی از 

اصولیین به آن تمسک شده ولی بحث مبسوطی در جاي مستقل نسبت به آن به عمل نیامده است. در جاي دیگر 

 باید بحث شود.

 :دشودلیل دوم تمام میبا دو مقدمه  

 المولویه؛ اصالۀ -1

 عقلی است. بلکه ،وجوب غیري شرعی نیست -2

گوید که این امر در اینجا غیري نیست و شرعی است و امر شرعی المولویه می گوئیم اصالۀها میتوجه به این با

امر مولوي شرعی است و  »تعلموا القرآن یا علم القرآن«گوید اینکه فرمود: . اصالۀ المولویه میباید نفسی باشد

گرفتیم  موضوع را اصل ، این دو مقدمه دارد که ما مقدمات آنکند که نفسی باشد نه غیريشرعی بودن هم اقتضاء می

ی است و شرعی واجبات غیري فقط عقل وجوبو دوم اینکه  یکی اینکه اصل در خطابات شارع مولویت است

و شرعی گرفتن هم یعنی اینکه آن نفسی است و غیري  را شرعی بگیریدگوید که باید آن یالمولویه م اصالۀ ونیست 

ها را ندارد و اما دلیل اول این بحث ،این فرض دوم داراي دو مقدمه است که در جاي خود باید ثابت شود .نیست

  .من براي تکثیر ادله دلیل دوم را بیان کردم

این امر در  ظهورمورد امر شارع قرار گرفته و  ،استدر جایی که واجب یا راجح خالصه کالم اینکه تعلم قرآن 

دلیل این نفسیت و استقالل  ،ما را به هدف غائی برساند یا نرساند و موضوعیت دارد یعنی مستقالً .نفسیت است

 اصالۀنفسیت است و دیگري  ،کند در شک بین نفسیت و غیریتاالطالق است که اقتضاء می اصالۀ ،تکلیفی تعلم هم

 .اي که گفته شدبا دو مقدمه المولویه
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 نتیجه
گوییم نفسی اینجا می ؛نفسیت تکلیف است ،اصل ،ق که شک در نفسیت و غیریتبنابراین به اقتضاء اصالۀ االطال

حساب مستقلی  مقدمه است درواقعامري که  برايشکال نکنید که چرا شما ا -است. تعلم باید ما را به آنجا برساند

گوئیم این وقتی می -ت و در خیلی از جاها مطرح استسلسله مباحث اهداف تعلیم و تربیاین بحث در  باز کردید

حالت مقدمی دو نوع  کنیمو سلسله مراتبی درست میو باید شما را به اینجا برساند  است کاراي براي این امر مقدمه

 است:

 گاهی ممحض در مقدمیت است؛ -

کن علی «گوید مثال عادي در مقدمات اینکه می جهت دارد و ممحض در مقدمیت نیست. ولی گاهی دو -

شما بر پشت بام باش در اینجا تمام مصلحت بر پشت بام بودن است و نردبان و پله گذاشتن  »السطح

اما گاهی در  ؛دم برساند و مقدمیت ناب و صرف دارمگر اینکه ما را به پشت با ،تی نداردیعل

مشتمل بر مصلحتی هستند  ،مقدماتی دو حیثی هستند و ضمن اینکه مقدمه هستند ،مقدمات تبمراسلسله

ست، تغییر مکانی داده که یک آن اورزشی هم کرده و مصلحتی همراه  در باال رفتن از پلهمثل اینکه 

یک حیث مقدمی ولی یک حیث نفسی هم  ؛کندمصلحت دیگر همراه آن هست که این دو حیث پیدا می

نداشته  و مقدمیتیخودش مطلوب بالذات، بالذات باشد  که است طرفآند و گاهی هم چیزي در دار

لحتی است که مقدمه ترین مصعالی مییبگواینکه  بنا برقرب الی اهللا  باشد که این خیلی کم هست مثالً

 .چنین حالتی دارد که ممحض در مصلحت نفسی استي نیست، زیچچیه

  در عالم ثبوت مقدمه ع مصلحتانوا
 ؛بنابراین در عالم ثبوت سه نوع مصلحت داریم

چیزي  است ودر این است که راه  ها ممحضمحض مقدمیت و طریقیت که مصلحت آن یکی مصلحت -1

 ؛نبوده تیموردعنا خود اونیست یا  آندر 

 ؛هاي هم حالت ترکیبی و مزدوج دارد هم مصلحت مقدمی و هم مصلحت نفسی داردچیز  -2
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 ؛است طورنیاي غائی هاهدف مثالً قرب الی اهللا که فقط مصلحت نفسی دارد، ،ط مصلحت نفسی داردفق اموري  -3

معموالً هدف غائی چیزي است که ممحض در  ،کنیداهداف درست می مراتبسلسلهشما  کهیوقت در این صورت،

 .ستمصلحت ذاتی خود است و مال چیز دیگري نی

بلکه نوعی اصالت و  ،نیستفقط مقدمه  واما در اهداف متوسط غالباً شاهد یک اهداف مزدوج و ترکیبی هستیم 

در جاهایی فقط حالت مقدمی دارند. وقتی  مطلوبیتی دارد؛ ولو شما را به آنجا هم نرساند ولی ،ارزشی دارند

 گوئیم اصالۀ النفسیهمی -ا را به آنجا برسانداشکال نکنید که تعلم براي این است که م-گوئیم اصل نفسیت است می

این منافات با این ندارد که مقدمیت هم داشته باشد، وجود  ،داراي ارزشی هست همآنکنیم یعنی خود که اجرا می

تحلیلی ما این مقدمه چیز  مراتبسلسلهمقدمیت در تکالیف نفسی در بسیاري از جاها منافاتی با این ندارد که در 

باز داراي ارزشی موجب هیچ قربی نشود  و تکلیف باشد ادافقط  کهخواند اگر کسی نماز میمثالً است، دیگري 

کند ولو اینکه خود انسان احساس است، البته شاید به خاطر این باشد که هر کاري بکنی یک نوع قربی را ایجاد می

 آنجا نرساند.در نگاه اولیه خود این مطلوبیت دارد ولو اینکه شما را به  ،نکند

  نتیجه
ولی  ،می داشته باشدولو مصلحت مقدبنابراین از لحاظ فقهی و اصولی هر تکلیفی که مورد امر قرار گرفت 

مطلوبیت ذاتی دارد و واجب و مستحب نفسی است و صرف اینکه در تحلیل ما غیریتی دارد دلیل بر  در اصل

انسان قطع داشته  کهخواهد واضح و قاطعی میغیري شدن یک دلیل قرینه  .غیري است مییبگوشود که این نمی

شود یا اینکه دلیل لفظی بگوید که این را مصلحتی جز مقدمیت نیست که این خیلی کم پیدا می آن باشد که در

 اصالۀ ي،شک بکنیم نفسی است یا غیر کهیهنگامپس در هر امري چه واجب و چه مستحب  .دانمغیري می

بر یکی از این دو قرینه قطع پیدا بکنیم که هیچ مصلحت نفسی در این  گوید نفسی است اال اینکه بناطالق میاال

گیریم و می مقدمه این رامقدمی است یا اینکه قرینه و دلیل لفظی بگوید که من  امرکه  گویداین قطع می ،نیست

باید  ،استاي آن هست کافی نیستراین در  دیوبگآن است و جداي از آن نیست و صرف اینکه  راین امر به خاط

عیبی  ،بگوید که کسی یاد بگیرد براي آنکه به آنجا برسدوبیت مستقل ندارد و اال اگر دلیلی بگوید که این مطل

 .کرده و منافاتی ندارد که نفسیت هم داشته باشد مقدمیت آناشاره به  چونندارد 
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ه این غیري است بلکه قرینه خالف داریم براي اینکه به احتمال عقلی و لفظی نداریم ک قرینهفیه  در ما نحن

داند از اینکه آید که شارع با قطع نظر از آن عمل هر نوع ارتباطی را با قرآن مطلوب میبسیار قوي به ذهن می

خوب  قرآن را استنساخ بکند، چاپ بکند، قرآن را بخواند، ،نگاه بکندقرآن را  قرآن را در خانه نگاه بدارد،

ده و ظهور در این است که روابط مثبت انسان را با قرآن مورد امر قرار دا کار پانزدهده قرآن را بفهمد بخواند،

که هر نوع رابطه منفی با قرآن مورد  طورهمانمطلوبیت قائل هست  ها جداگانهاین از هرکدامکه براي  دارد

 ما راکه آید که هر نوع رابطه مثبتی از روایات به دست می و نکوهش قرار گرفته است این یک قاعده کلی است

مطلوبیت  را نکنیمموردي احساس این امر  یابه قرآن نزدیک کند ولو خودمان این قصد را نداشته باشیم  قدمکی

گوئیم که تعلم قرآن با قطع نظر از اینکه به این دلیل می است. که هر رابطه منفی نکوهش شده طورهماندارد 

همه این مراتب  و با قطع نظر از اینکه به فهم برسد یا نرسد رجحان دارد یا فرد به مرحله عمل برسد یا نرسد

 .وجود داردها این مطلوبیت نفسی دارد گر چه غیریت هم در

 عملی بحث  ثمره
به این  ترغیبیرد قرار ندا او در مسیرو رسد این است که اگر اطمینان دارد که به آنجا نمی ،ثمره عملی این بحث

براي این رجحان  مستقالًکند ولی وقتی فکر می جورکداند یاین را غیري می وقتی کسی يزیربرنامهنیست در مقام 

گوید که به هر شکلی این باید رواج پیدا کند. در تعلیم هم عین همین دیگر کاري با طرف ندارد و می ،قائل باشد

 حدفیولی اصل این است که ه، درست است که مقدمیتی در آن هست تعلیم بدگوید شود این که میقصه تکرار می

رجحان نفسی  با قطع نظر از آن جنبه مقدمیتتعلم و تعلیم قرآن  در نتیجه .نفسه مطلوبیت و رجحان نفسی دارد

 مستقل دارد.

 آله االطهارعلی محمد و  اهللایصلو 
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